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Συμμετοχή του Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου στην
Έκθεση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων «ΔΙΑΣΥΝΕΔΕΣΗ 2013:
από τις σπουδές στο επάγγελμα».
Το Γραφείο Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετείχε σε τετραήμερη εκδήλωση που οργάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με τίτλο
«Διασύνδεση 2013: από τις σπουδές στο
επάγγελμα». Η εκδήλωση αφορούσε στους
σπουδαστές και πτυχιούχους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έλαβε χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά από 27
– 30 Μαΐου 2013.
Το Γραφείο Διασύνδεσης συμμετείχε στην
εκδήλωση «Διασύνδεση 2013: από τις
σπουδές στο επάγγελμα» όλες τις ημέρες
της εκδήλωσης διατηρώντας ενημερωτικό
περίπτερο προσφέροντας πληροφορίες για
τις μεταπτυχιακές σπουδές στα τμήματα του
Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και με εισήγηση για το κοινό κατά την πρώτη ημέρα
του τετραήμερου εκδηλώσεων.
Η «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013: Από τις σπουδές
στο επάγγελμα» απευθυνόταν σε όλους τους
σπουδαστές και πτυχιούχους Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, με έμφαση σε ειδικότητες
συναφείς με αυτές των τμημάτων του Τ.Ε.Ι.
Πειραιά και είχε ως στόχο:
Να συμβάλλει στη σωστή, πολύπλευρη ενημέρωση των σπουδαστών
για τις δυνατότητες που τους προσφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Μεταπτυχιακό επίπεδο.
Να προβάλλει τα Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών για την Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Να συμβάλλει στην ενημέρωση των
σπουδαστών και πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις
ανταγωνιστικές συνθήκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν.
Να προσφέρει σε σπουδαστές και
πτυχιούχους την εμπειρία της προσωπικής συνέντευξης και την ευκαιρία εύρεσης θέσης εργασίας στην
Ελλάδα και το Εξωτερικό, που να
καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

Οι επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στις
Ημέρες Σταδιοδρομίας-Speed Dating with
HR Managers είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το επίπεδο των πτυχιούχων
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να καλύψουν άμεσα θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και να συλλέξουν
βιογραφικά σημειώματα για μελλοντικές
τους ανάγκες.
Επιπλέον στις 17,18,19/5/2013, διοργανώθηκε ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣFETIVAL PROJECT με θέμα: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ PROJECT ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ».
Η εκδήλωση ήταν άριστη ευκαιρία για να
παρουσιάσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τα
Προγράμματα των Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει αλλά και γενικότερων
εκπαιδευτικών ευκαιριών.
Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου
σε τέτοιες εκδηλώσεις είναι ιδιαίτερης
σημασίας καθώς αποτελεί πολύτιμό μέσο
επικοινωνίας και ενημέρωσης, περιβάλλον ανάπτυξης συνεργασιών και πεδίο
συνάντησης εκπαιδευτικών φορέων με
ένα στοχευμένο και πολυπληθές κοινό,
επιχειρεί να ανοίξει προοπτικές, παρέχοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να
έρθουν σε άμεση επαφή τόσο με τις αξίες
της εκπαίδευσης όσο και με τα δεδομένα
της εργασίας.

1η Έκθεση Βιομηχανικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα

http://www.facebook.com/
CareerAegean

https://twitter.com/#!/
CareerDasta

Γίνετε fan του Γραφείου Διασύνδεσης στο facebook και στο
twitter και ενημερωθείτε για
τα νέα μας
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Μια πλούσια έκθεση πραγματοποιείται στην
Αθήνα με σχέδια φοιτητών και αποφοίτων για
βιώσιμα προϊόντα και συστήματα, που έχουν
προκύψει στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων Studios 5-8 ή διπλωματικής εργασίας
με αντικείμενο την σχεδίαση προϊόντων στο
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και
Συστημάτων που έχει την έδρα του στη Σύρο.
Στόχος της έκθεσης είναι η προβολή του έργου
των φοιτητών αλλά και η ανάδειξη της σημασίας της εφαρμοσμένης σχεδίασης προϊόντων
τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Χώρος φιλοξενίας:
"The BOX", Δορυλαίου 12, πλατεία Μαβίλη
Διάρκεια: 29 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου.
Το ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Σάββατο
12:00-20:00 και η είσοδος είναι ελεύθερη.
Περισσότερες πληροφορίες στο δημοσίευμα: http://my.aegean.gr/web/article3124.html
Επίσης
ενημέρωση
και
στο:
Γραφείο Διασύνδεσης Προώθησης Καινοτομίας ΤΜΣΠΣ
liaion@syros.aegean.gr
2281097066/70
Όσοι/όσες συμφοιτητές και συμφοιτήτριές μας,
απόφοιτοι ή άλλοι ενδιαφερόμενοι/-ες τυχαίνει
να βρίσκονται στην Αθήνα κατά τις ημέρες
αυτές, μη διστάσουν να επισκεφθούν την
έκθεση, θα είναι μια υπέροχη ευκαιρία να γνωρίσουν έργα συμφοιτητριών & συμφοιτητών
μας που φοιτούν ή φοίτησαν στο Αιγαίο αλλά
και να γνωρίσουν έναν συναρπαστικό κόσμο!

Προγράμματα Υποτροφιών
συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ που ενδιαφέρονται να
εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος/ συνδεδεμένη χώρα.
Οι ερευνητές διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα ή τουλάχιστον τετραετή ισοδύναμη ερευνητική εμπειρία
μετά τη λήψη πτυχίου που επιτρέπει την έναρξη διδακτορικού. Στόχος είναι να εξελιχθεί η επαγγελματική
τους σταδιοδρομία, να αποκτήσουν νέες ερευνητικές
δεξιότητες ή να εργαστούν σε άλλους τομείς.
- International Outgoing Fellowships (διεθνείς υποτροφίες εξωτερικού για επαγγελματική εξέλιξη/IOF):
απευθύνονται σε έμπειρους ερευνητές από κράτη
μέλη/συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ που υποβάλλουν
προτάσεις για να εργαστούν για το πρόγραμμα σε
Τρίτες Χώρες. Στόχος είναι να αποκτήσουν γνώσεις
και, στη συνέχεια, να τις μεταφέρουν στην Ευρώπη.
- International Incoming Fellowships (διεθνείς υποτροφίες εσωτερικού): αφορά έμπειρους ερευνητές που
μετακινούνται από τρίτες χώρες σε κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ. Στόχος είναι να καταστεί η
Ευρώπη ελκυστικός χώρος για την επιστημονική σταδιοδρομία των καλύτερων ερευνητών του κόσμου,
καθώς και να ενισχυθεί η συνεργασία ΕΕ και Τρίτων
Χωρών προς όφελος όλων.
Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα επιστημονικά πεδία.
Οι προτάσεις υποβάλλονται από τον ερευνητή, σε
συνεργασία με τον ευρωπαϊκό οργανισμό στον οποίο
θα εργαστεί κατά τη διάρκεια του έργου. Χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου η αμοιβή του ερευνητή, καθώς
και δαπάνες μετακίνησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης,
κ.λπ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες
στον δικτυακό τόπο της ΕΕ: http://ec.europa.eu/
research/mariecurieactions/about-mca/actions/
index_el.htm
Το ΕΚΤ υποστηρίζει το πρόγραμμα ως Εθνικό Σημείο
Επαφής στην Αττική (Γεωργία Τζένου, τηλ.: 210
7273965). Τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό helpdesk του ΕΚΤ: http://
helpdesk.ekt.gr (επιλογή: 7ο ΠΠ, πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ).
4. Πρόγραμμα Σπουδάζω με Υποτροφία
Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Equal Society Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών, στα πλαίσια των δράσεών του για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην
εκπαίδευση, υλοποιεί σε συνεργασία με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας
και του εξωτερικού, το πρόγραμμα «Σπουδάζω με
υποτροφία!».
Αντικείμενο της δράσης, είναι η παροχή ΔΩΡΕΑΝ
υποτροφιών, για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές
σπουδές πλήρους διάρκειας, σε άτομα που ανήκουν
σε ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες.
Σε μια περίοδο που τα όνειρα και τα σχέδια της νέας
γενιάς για ένα μέλλον προόδου και προκοπής πλήττονται από τη σκληρή πραγματικότητα της οικονομικής
κρίσης, το πρόγραμμα «Σπουδάζω με υποτροφία!»
έχει στόχο να δώσει σε νέους με ικανότητες και ταλέντα, την πρόσβαση στην εκπαίδευση που τους αξίζει
και που η οικονομική τους κατάσταση τους εμποδίζει
να αποκτήσουν.
Τη δράση έχουν θέσει υπό την αιγίδα τους το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού &
Αθλητισμού, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και
το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και
συμμετέχουν σε αυτή σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας υποτροφίες αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις
διαθέσιμες υποτροφίες και να υποβάλλουν αίτηση για
το πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει στην ιστοσελίδα
http://spoudazo.equalsociety.gr/

Γ.Δ.

1. Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 από το
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει
τη χορήγηση 25 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master’s) σε όλα τα επιστημονικά πεδία,
για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι πληρούν όλες τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
- o μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου
σπουδών τους είναι τουλάχιστον οκτώ (8,00) για αποφοίτους Ελληνικού πανεπιστημίου, ή τουλάχιστον 80%
της κλίμακας βαθμολογίας αν πρόκειται για αποφοίτους
ισότιμων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
- έχουν γραπτή προσφορά θέσης για μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι το πρώτο που θα παρακολουθήσουν.
- ειδικά για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα,
δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι προτίθενται να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε πόλη
διαφορετική από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους.
- δεν έχουν υπερβεί το 28o έτος της ηλικίας τους.
- έχουν τεκμηριωμένη οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στην κάλυψη του κόστους των σπουδών τους.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής.
Προθεσμία υποβολής: Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 – Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013.
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Τα αποτελέσματα θα
γνωστοποιηθούν στους επιλεγέντες την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου 2013.
Αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι στο
www.latsis-foundation.org.
2. Υποτροφίες για ομογενείς και αλλογενείς από το
ΙΚΥ
15 Υποτροφίες για Υπηκόους Κρατών της Βαλκανικής
και της Ανατολικής Ευρώπης (μη μέλη της ΕΕ) της
Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής και 15
Υποτροφίες για Υπηκόους Κρατών Μελών της ΕΕ, της
Ελβετίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, των Η.Π.Α.,
του Καναδά, της Ιαπωνίας και της Ωκεανίας. Προς
πραγματοποίηση Μετεκπαίδευσης, Μεταπτυχιακών
Σπουδών / Μεταδιδακτορικής Έρευνας – Πρόγραμμα
2013 -2014, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://
www.iky.gr/ypotrofies-gia-ksenous-ypikoous/
metekpaideysi-metadidaktorikes-spoudes/item/410call_for_applicants Υποβολή Αιτήσεων έως και
26/07/2013
3. Έως τις 14 Αυγούστου υποβάλλονται προτάσεις
για τις Υποτροφίες Marie Curie
Ερευνητές που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την επιστημονική τους σταδιοδρομία εντός ή εκτός Ευρώπης,
ή ακόμα και να επιστρέψουν στην Ευρώπη μετά από
παραμονή σε Τρίτες Χώρες, καλούνται να υποβάλλουν,
έως τις 14 Αυγούστου 2013, τις προτάσεις τους για τις
μεμονωμένες υποτροφίες του προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΙ-Δράσεις Marie Curie (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για
την Έρευνα της ΕΕ). Το δημοφιλές πρόγραμμα για την
επιστημονική σταδιοδρομία στην έρευνα προωθεί την
κινητικότητα των ερευνητών εντός Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας από Τρίτες Χώρες και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών
από Τρίτες Χώρες στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, οι ανοικτές προκηρύξεις αφορούν:
- Intra-European Fellowships (ευρωπαϊκές υποτροφίες
για επαγγελματική εξέλιξη/IEF): απευθύνονται σε
έμπειρους ερευνητές, εγκατεστημένους σε κράτη μέλη/

Παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές επαγγελμάτων
Διαβάζοντας το βιβλίο « Ο χρυσός κανόνας για επιλογές
σταδιοδρομίας» του συγγραφέα Θεόδωρου Κατσανέβα
από τις εκδόσεις Πατάκη, 2009 και συμμεριζόμενοι τις
σκέψεις του θωρήσαμε σημαντικό να παραθέσουμε κάποιες απόψεις σχετικά με την επιλογή σπουδών/
επαγγέλματος.
Στις αρχές Ιουλίου οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία για την εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έπειτα από την επιτυχή τους
δοκιμασία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2013 καλούμενοι να πάρουν μία πολύ σημαντική απόφαση που
θα τους καθορίσει ως άτομα. Μία απόφαση σχετικά με
το τι θα σπουδάσουν και επομένως τι επάγγελμα θα ακολουθήσουν.
Με το παρακάτω άρθρο το οποίο αποτελείται από εδάφια του προαναφερθέντος βιβλίου ευελπιστούμε να βοηθήσουμε «στην ορειβασία των νέων στο μέλλον τους».
Παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές επαγγελμάτων

Ο ρόλος των γονέων
«Οι γονείς μπορούν και οφείλουν να βοηθούν τα παιδιά
τους στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος. Το πρώτο τους βήμα είναι να αποδεχτούν ότι την κρίσιμη αυτή
απόφαση δε θα την επιβάλουν οι ίδιοι.» (σελ. 57)
«Οι γονείς λένε τη γνώμη τους, που όμως τη στηρίζουν
σε καλή γνώση του όλου ζητήματος. Γνώση για τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις, τα ταλέντα, τις
ικανότητες και δεξιότητες των παιδιών τους. για τις επιθυμίες, τις αξίες, το χαρακτήρα και την προσωπικότητά
τους. Γνώση για τις εκπαιδευτικές επιλογές, το επίπεδο,
την περιοχή που αυτές προσφέρονται. Για την κατάσταση της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών προοπτικών. Για τα επαγγέλματα, το αντικείμενο και το περιεχόμενό τους, τις συνθήκες και τις αμοιβές εργασίας.
Και πάνω απ’ όλα, διερευνούν με ιδιαίτερη σωφροσύνη,
προσφεύγοντας σε ειδικούς, τα επαγγέλματα που ταιριάζουν πραγματικά στα παιδιά τους και όχι όποια οι ίδιοι
νομίζουν ότι ταιριάζουν σ’αυτά.» (σελ 57)
Οι προβλέψεις για τις προοπτικές της αγοράς εργασίας και
των επαγγελμάτων
«Στον κόσμο της σημερινής εποχής που αλλάζει με ραγδαία ταχύτητα, οι προβλέψεις για το μέλλον της εργασίας και των επαγγελμάτων αποτελούν κεντρικό ζήτημα
προβληματισμού και επιστημονικής ενασχόλησης, που
ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Από τους επικριτές των προβλέψεων υποστηρίζεται
ότι ο χρονικός τους ορίζοντας είναι πολύ περιορισμένος,
όχι πέραν της τετραετίας, και κατά συνέπεια δε βοηθούν
αυτές, τουλάχιστον όσον αφορά το σχολικό επαγγελμα-

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
«Το είδος των σπουδών είναι αναγκαίο να επιλέγεται όχι
παρορμητικά, αλλά με αυτογνωσία, με μακροπρόθεσμους στόχους, εφικτά οράματα και προσδοκίες. Κάθε
άνθρωπος έχει δικαίωμα να κάνει όνειρα για το μέλλον.
Καλό όμως είναι να φροντίσει ώστε τουλάχιστον ορισμένα από αυτά να μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα.
Μπροστά στη μεγάλη απόφαση της επιλογής σπουδών
που θα προκαθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον τους, ο
κάθε νέος και η κάθε νέα πρέπει να προσπαθήσουν αν
δουν τον εαυτό τους σε δέκα ή είκοσι χρόνια και να σκεφτούν τι θα ήθελαν και τι θα μπορούσαν να κάνουν στη
ζωή τους. Αν επιλέξουν μία ορισμένη κατεύθυνση σπουδών, σκόπιμο είναι να εξετάσουν τι τους ταιριάζει, σε
συνδυασμό με τις επαγγελματικές προοπτικές, τα οικογενειακά, οικονομικά και εκπαιδευτικά δεδομένα που συνδέονται με μια τέτοια κατεύθυνση. Αυτό δεν αποκλείει
το ενδεχόμενο, βέβαια, να διαλέξουν κάποιες σπουδές
που τους είναι ιδιαίτερα επιθυμητές, αλλά οι προοπτικές
των πλέον συγγενών επαγγελμάτων να είναι περιορισμένες στην αγορά εργασίας ή τα άλλα δεδομένα να είναι
επίσης αρνητικά. Τότε θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι
πολύ πιθανό να μη βρουν επαγγελματική διέξοδο αντίστοιχη με τις σπουδές τους και τελικά να αναγκαστούν
να ακολουθήσουν διαφορετική καριέρα σε διαφορετικό
εργασιακό κλάδο.
Επίσης, χρήσιμο είναι να συνεκτιμήσουν το βαθμό δυσκολίας εισαγωγής σε σχέση με τις ατομικές βαθμολογικές τους επιδόσεις. Φυσικά, δεν θα πρέπει να αποκλείονται οι όποιοι υψηλοί στόχοι, αλλά τονίζεται και πάλι ότι
οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα όρια
του εφικτού, έστω και οριακά. (σελ. 193)

Γ.Δ.

«Η επιλογή του επαγγέλματος, του είδους της εργασίας,
της καριέρας, δηλ. της σταδιοδρομίας που θα ακολουθήσει ο κάθε άνθρωπος, αποτελεί την πιο κρίσιμη απόφαση
για τη ζωή του όλη. Στους χώρους εργασίας θα περάσει
το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του, στο προσωπικό
του ταξίδι στο μέλλον. Εκεί θα κάνει γνωριμίες, θα αναπτύξει δεσμούς φιλικούς, προσωπικούς, οικογενειακούς.
Η εργασία, εκτός από τα μέσα επιβίωσης που διασφαλίζει, είναι και ο χωροχρόνος όπου αναλώνεται και δραστηριοποιείται ο καθένας, εκεί όπου ξετυλίγεται το προσωπικό του βιογραφικό σημείωμα, μία αστείρευτη πηγή
ικανοποιήσεων, απογοητεύσεων, χαράς και λύπης, επιτυχιών και αποτυχιών. Είναι ο τόπος όπου χτίζεται το σήμερα και το αύριο, το παρόν και το μέλλον, εκεί όπου
πάλλεται η ζωή.» (σελ. 22)

τικό προσανατολισμό που ενδιαφέρεται για μια πιο μακροπρόθεσμη περίοδο. Είναι πολύ πιθανό, λέγεται επίσης, να μεσολαβήσουν μεγάλα έκτακτα γεγονότα που
να αλλοιώσουν εντελώς την ομαλή πορεία των πραγμάτων.» (σελ 174)
«Με αυξανόμενους ρυθμούς πολλοί νέοι και νέες επιλέγουν ανώτερες σπουδές με κύριο κριτήριο τις καλές προοπτικές των συναφών επαγγελμάτων ή τη μονιμότητα
εργασίας που αυτές προσφέρουν. Αυτό είναι λάθος, και
ο υπογράφων, που ήταν και είναι ένθερμος υποστηρικτής της εισαγωγής των προβλέψεων ως ισχυρού κριτηρίου επιλογής σπουδών και επαγγελμάτων, θα ήθελε να
το υπογραμμίσει με ιδιαίτερη έμφαση. Πρώτιστο και
κυρίαρχο κριτήριο για τις επιλογές σπουδών και επαγγέλματος είναι ο εντοπισμός των ενδιαφερόντων και
κλίσεων ενός ατόμου και κατ’ επέκταση η καλύτερη
δυνατή σύζευξη της προσωπικότητας του ατόμου με
ορισμένα επαγγέλματα.» (σελ 177)

Διαγωνισμοί Καινοτομίας
Verizon Powerful Answers Challenge
Deadline: 2013-06-30
Award: $1 million
http://verizon.public.brainbankinc.com/default
CCEMC Grand Challenge
Deadline: 2013-07-31
Award: 20 Awards of $500,000
http://www.ninesights.com/community/ccemc/grandchallenge
Harper Collins Booksmash Challenge
Deadline: 2013-09-05
Award: Top Prize $15,000
http://booksmash.challengepost.com/
Arctic Innovation Competition 2013
Deadline: 2013-09-20
Award: $10,000
http://arcticinno.com/
Dell Social Innovation Challenge
Deadline: 2013-09-23
Award: $ 15,000 Top Prize
http://blog.dellchallenge.org/dell-empoweringwomen-challenge/
M2M Challenge 13/14
Deadline: 2013-11-30
Award: $5,000
http://m2m-challenge.com/the-challenge/

http://innovationworldcup.com/wt/
Διαγωνισμός BCFN YES! της Barilla
Deadline: 2013-8-1
Award: €1,000.00
http://www.bcfnyes.com/index.php?lang=en
Διαγωνισμός Made in Greece
Deadline: 2013-9-30
Award: http://www.madeingreeceawards.gr/

Μ.Κ.Ε.

WT Innovation World Cup
Deadline: 2013-11-30
Award: $5,000

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό πάνω στα αντικείμενα
της Σχολής Θετικών Επιστημών

Α/
Α

Επωνυμία
Φορέα

Περιγραφή Θέσης

Χρηματοδοτούμενη (ΝΑΙ/
ΟΧΙ)

Ιστοσελίδα

Χώρα

1

AMAZON

ΝΑΙ

AMAZON

http://www.amazon.com/gp/
jobs/211558/ref=j_sr_16_t?
ie=UTF8&category=*&jobSearchKe
ywords=intern&location=*&page=1
http://www.amazon.com/gp/
jobs/187199/ref=j_sr_10_t?
ie=UTF8&category=*&jobSearchKe
ywords=intern&location=*&page=1

South
Africa

2

Software Development Engineer,
Kumo Development Team
Designer Intern
(Visual and UX)

United
Kingdom

-

3

AMAZON

Software Development Engineer/
SDET Intern

NAI

http://www.amazon.com/gp/
jobs/122505/ref=j_sr_1_t?
ie=UTF8&category=*&jobSearchKe
ywords=intern&location=*&page=1

-

4

Huawei’s
European
Research
Centre

ΝΑΙ

http://career.huawei.com/career/en/
i18n/toJobDetail.do?
callMethod=toJobDetail&jobID=41822

5

Pinterest

Huawei Assistant
Engineer
(Research)-(Intern
in Antenna Department, master degree required)
Pinterest Software
Engineer

United
States
of
America
Germany

ΝΑΙ

http://about.pinterest.com/careers/
engineering/#oFwkXfwc

-

6

Twitter

Software Engineer,
Entry-Level

ΝΑΙ

https://twitter.com/jobs/positions?
jvi=okCqXfw3,Job

United
States
of
America
United
States
of
America

7

Twitter

Data Scientist,
Entry-Level

ΝΑΙ

https://twitter.com/jobs/positions?
jvi=o5DqXfwP,Job

-

8

AAAS Mass Media Science and
Engineering Fellows Program

ΝΑΙ

http://www.aaas.org/programs/
education/MassMedia/

9

The American Association for
the Advancement
of Science
ACTED

United
States
of
America
United
States
of
America

ΝΑΙ

http://www.acted.org/en/gis-interniraq

Iraq

30/9/13

10

Ebay inc

ACTED GIS Intern
Iraq (master degree
required)
Intern Undergrad 3
PayPal

ΝΑΙ

http://jobs.ebaycareers.com/siliconvalley/student-and-entry-level/
jobid3640339-intern-undergrad-3paypal-jobs

United
States
of
America

-

11

Ebay inc

Intern Programmer\Developer
True Action

ΝΑΙ

King
of
Prussia, PA

-

12

Ebay inc

Intern Technical
PHD (master degree or higher)

ΝΑΙ

http://jobs.ebaycareers.com/king-ofprussia/student-and-entry-level/
jobid3648182-internprogrammer_developer-true-actionjobs
http://jobs.ebaycareers.com/us/other/
jobid3642653-intern-technical-phdjobs

-

13

MSCI

Analytics QA Engineer (4 months)

ΝΑΙ

https://ch.tbe.taleo.net/CH06/ats/
careers/requisition.jsp?
org=MSCI&cws=1&rid=4356

United
States
of
America
China

14

European
Data Protection
Supervisor

Traineeship Programme

ΝΑΙ

http://www.edps.europa.eu/
EDPSWEB/edps/cache/off/EDPS/
HR/traineeship

Belgium

-

NAI

Προθεσμία
Υποβολής
-

-

-

15/1/14

Π.Α.

-

Ένα Νέο Υποστηρικτικό Εργαλείο στη διάθεση
των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ειδικότερα οι λειτουργίες του νέου ΟΠΣ της
Πρακτικής Άσκησης αποσκοπούν:
1.
Στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων για τις ειδικότητες των αποφοίτων ανά
Τμήμα και Ειδικότητα και τις εργασιακές τους
δυνατότητες
2.
Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
φοιτητών και τελειοφοίτων για ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
3.
Στην Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της
πορείας των φοιτητών που επωφελήθηκαν
από τις υπηρεσίες του Γραφείου Πρακτικής
Άσκησης
Η πλήρης λειτουργική ένταξη του πληροφοριακού
συστήματος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ως
διακριτό υποσύστημα, στο ενιαίο πληροφοριακό
σύστημα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας προσφέρει πλήρη και αμφίδρομη πρόσβαση στις
βάσεις δεδομένων της Δ.Α.ΣΤΑ (στοιχεία παραγωγικών φορέων / φοιτητών, παρακολούθηση δεικτών
κλπ.), με στόχο τη συνεχή υποστήριξη των φοιτητών
και των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέχρι την τελική τοποθέτησή τους στην Αγορά Εργασίας (ως εργαζόμενοι – ερευνητές – αυτοαπασχολούμενοι – επιχειρηματίες κλπ).
Οι δράσεις και δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν
στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ΟΠΣ είναι:
1. Μελέτη Εφαρμογής (Καταγραφή Απαιτήσεων/
Μελέτη Ασφάλειας /Μελέτη Διαλειτουργικότητας).
2. Σχεδίαση του Π.Σ. Γραφείου Πρακτικής
Άσκησης.
3. Υλοποίηση
4. Πιλοτική Εφαρμογή του ΟΠΣ
5. Συνεχής ενημέρωση και βελτιστοποίηση του
ΟΠΣ με την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών,
των 17 Τμηματικών Γραφείων Πρακτικής
Άσκησης αλλά και της Κεντρικής Δομής
6. Πλήρης Λειτουργία και Αξιολόγηση του ΟΠΣ
Στατιστικά Στοιχεία:
Μέχρι και σήμερα στο ΟΠΣ της Πρακτικής Άσκησης
έχουν εγγραφεί συνολικά 1035 φοιτητές-τριες/
ασκούμενοι-ες και 575 Φορείς Υποδοχής του Ιδιωτικού ή/και του Δημοσίου τομέα . Και τα 17 Τμηματικά Γραφεία Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου έχουν προγραμματισμένες πρακτικές ασκήσεις για τους μήνες Ιούλιο – Σεπτέμβριο 2013 ενώ θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι λίγα τα Τμήματα που δίνουν τη δυνατότητα μηνιαίας ή/και δίμηνης
πρακτικής άσκησης των φοιτητών τους σε όλη τη
διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς

Π.Α.

Από το Μάρτιο του 2013 βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ http://pa.aegean.gr
Το εν λόγω ΟΠΣ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή
υποστήριξη των φοιτητών αλλά και των Φορέων
Υποδοχής (Επιχειρήσεων –Οργανισμών – Φορέων)
που πρόκειται να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα
της Πρακτικής Άσκησης κατά το έτος 2013 – 2014.
Το έργο «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου (Υποέργο 2)» και κατ επέκταση και το ΟΠΣ
που το υποστηρίζει, υλοποιείται στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» του Υ.Π.Θ.Π.Α. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.
Το Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης αποτελεί μέρος του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος (Integrated Information
System) της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας.
Ενδεικτικά, και σύμφωνα και με την επιχειρησιακή
οπτική του Πληροφοριακού Συστήματος η πληροφορία αφορά μεταξύ άλλων:
Ενδιαφερόμενους και Επωφελούμενους Φοιτητές με όλα τα απαιτούμενα από αυτούς
στοιχεία
Επιχειρήσεις – Φορείς – Οργανισμούς και εν
γένει Φορείς Υποδοχής ασκούμενων φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία που αφορούν στο έργο
της πρακτικής άσκησης
Καταγραφή πεπραγμένων και στατιστικών
στοιχείων που αφορούν στο σύνολο των δράσεων του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
Επιβλέποντες - Συμβούλους Καθηγητές καθώς και Μέντορες- Συμβούλους Σταδιοδρομίας
Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά το σχεδιασμό του ΟΠΣ
δόθηκε στα εξής:
Ανάπτυξη μηχανισμών σύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την Αγορά Εργασίας δίνοντας
έμφαση στη σύνδεση με Φορείς Υποδοχής του
ιδιωτικού ή/και δημοσίου τομέα που δραστηριοποιούνται στα νησιά του Αρχιπελάγους
Ανάπτυξη μηχανισμών δικτύωσης με ολοένα και
περισσότερες/ους Επιχειρήσεις- Φορείς – Οργανισμούς του ιδιωτικού ή/.και του δημοσίου τομέα
που θα αποτελέσουν τις «δεξαμενές υποδοχής»
των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποσκοπώντας στην ομαλή μετάβασή τους από την
εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.
Διασφάλιση διαφανών πολιτικών/τακτικών/
διαδικασιών κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου
Συγκέντρωση και καταχώρηση στοιχείων για την
υλοποίηση/παρακολούθηση/ αξιολόγηση των
δράσεων των 17 Τμηματικών Γραφείων Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Παροχή Υπηρεσιών Πληροφόρησης/ Εξυπηρέτησης των φοιτητών στα θέματα του Γραφείου
Πρακτικής Άσκησης

